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Všeobecne záväzné
nariadenie
obce Hronec
č. 4/2015
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Hronec
Obecné zastupiteľstvo obce Hronec podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov , § 6 ods.2 a ods.12 písm.d) zákona č. 596/2003 z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č.
583/200 z.z.
Návrh tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6
ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa,
uznesením č. :

3.12.2015
54/2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 4.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom:

1.1.2016
Bohuslav Nemky

starosta obce

Čl. 1
Predmet nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) vymedzuje pojmy,
upravuje práva, povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
na území obce Hronec a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie
ovzdušia.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí
alebo životné prostredie.
2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malý zdroj“) sú:
-

technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW,
ostatné technologické celky, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov
a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
zdroja alebo stredného zdroja.

3. Prevádzkovateľom malého zdroja ( ďalej len „prevádzkovateľ“ ) podľa tohto
nariadenia sa rozumie právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia upravuje zákon
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú ďalej povinní:
a) požiadať Obec Hronec o vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov
vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,
b) požiadať obec Hronec o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín,
na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania
a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
Čl. 4
Poplatková povinnosť
1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vzniká prevádzkovaním malého zdroja alebo
viacerých malých zdrojov vyrúbi obec na základe predloženého oznámenia o spotrebe
palív a surovín, ktoré predloží prevádzkovateľ malého zdroja.

2. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje na území obce Hronec.
3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznamovať každoročne do 15. februára obci
Hronec za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za predchádzajúci rok.
4. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí
ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia, výšku
a termíny splátok a ostatné poplatkové povinnosti.
Čl. 5
Vyčlenenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
1. prevádzkovateľov malých zdrojov, ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch,
rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje
nevyužívajú na podnikanie,
2. prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – zdravotnícke a školské
zariadenia,
3. sociálne zariadenia, ktoré požiadajú o vymedzenie malých zdrojov znečisťovania a ich
žiadosť bude schválená obcou.

Čl. 6
Sadzobník poplatkov
1. Palivovo energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
Spotreba zemného plynu v m3/rok
do 4 999
od 5000 do 9 999
od 10 000 do 14 999

Poplatok v €
5,00
8,00
10,00

Ostatné spaľovacie zariadenie
Spotreba paliva
Hnedé uhlie
Čierne uhlie
Palivové drevo
Koks

Poplatok v €
5,00 €/tona
4,00 €/tona
2,00 €/m3
1,50 €/tona

2. Nakladanie s odpadmi
Čistiarne odpadových vôd – čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou
do 5 000 ekvivalentných obyvateľov
Čistiarne komunálnych odpadových vôd
s kapacitou do 5 000 ekvivalentných obyvateľov
paušálny poplatok

Poplatok v €
15,00

3. Ostatný priemysel a zariadenia
Priemyselné spracovanie dreva projektované na kapacitu do 50,00 m3
spracovaného dreva za deň
Spracovanie dreva s projektovou kapacitou
Poplatok v €
m3/deň
do 4,99
15,00
od 5,00 do 9,99
30,00
od 10,00 do 29,99
60,00
od 30,00 do 50,00
100,00

Čl. 7
Výpočet a vyrúbenie poplatku
1. Poplatok sa určuje podľa množstva spotrebovaného paliva alebo úmerne k množstvu
a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok za obdobie jedného kalendárneho roka,
najviac však do výšky 663,87 €.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu
prevádzkované malé zdroje na území obce.

poplatkov za všetky ním

3. Ak je určený ročný poplatok za malý zdroj znečisťovania alebo súčet poplatkov za
všetky prevádzkované zdroje nižší ako 4,- €, poplatok sa nevyrubuje.
4. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výške poplatku.
Čl. 8
Sankcie
1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v čl. 4 ods. 3 tohto Všeobecne záväzného
nariadenia a povinností určených v rozhodnutí obce , uloží obec prevádzkovateľovi
malého zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu do výšky 663, 87 €.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

Čl. 9
Spoločné ustanovenia
1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku
určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho
roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za týmto
účelom oznámi obci Hronec do 15 dní zánik malého zdroja a údaje potrebné pre
určenie výšky poplatku.
2. Poplatok je príjmom rozpočtu obce Hronec.
3. Sankcie sú príjmom rozpočtu obce Hronec.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce
Hronec.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce
Hronec.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hronec č. 4/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na
území obce Hronec.
4. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hronci uznesením č. 55/2015
zo dňa 3.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
.

Bohuslav Nemky
starosta obce

